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מאזן
 את נאמנה משקפת ונוער ילדים ספרות

 והנוער הילדים ספרות החברה. פני מגמת
 האחרונות, בשנים התמסחרה בישראל

 תעשייתי מוצר ככל למוצר־צריכה והפכה
 תהליך קיים שבמערב-אירופה בעוד אחר.

 למכשיר זה סיפרותי ז׳אנר הפיכת של
 מחר חברת של קימומה למען רב־עוצמה,

בנוש הדנים ספרים בעזרת יותר,. טובה
 אנטי־סמכותיות, אמנציפציה, כמו אים

 — ניאו־מארכסיזם מאואיזם, אנארכיזם,
 בישראל והנוער הילדים שספרות הרי

 למסור המנסה אידיאולוגיה, כל נעדרת
ה של אי־הצדק עומק את הצעיר לדור
עולם.

 לפירסום המתמסרים למו״לים במקביל
 ולבני לילדים להקנות בכוחם שיש ספרים

 ערוץ־תיקשורת באמצעות ערכים, נוער
 שבמערב הרי ונוער, ילדים ספרי של זה

 קומיקס. ספרות של קאנוניזציה גם ישנה
ב בצרפתית. לקומיקס הפכו התנ״ך את

 ג׳ורג׳ של אורורה את הפכו איטליה
 מ- הלק הפיכת תוך — לקומיקס סאנד
 תרבות לצד מישני לפרק זה סיפרות ז׳אנר

הכפתורים. הפלקטים, הפוסטרים,
בארץ, ונוער ילדים לספרי המו״לות

ילדים סיפרות של אופייני ניכור
הספר בתעשיית שקלים מיליוני

 המפיקה משגשגת, תעשיה היא כאמור,
 מישורי כמה על ספרים, אלפי שנה מדי

 פסח מערב הקרובים, בשבועות איכות.
 מיליוני יושקעו לשבוע־הספר־העברי, ועד

ה ספרי תעשיית מוצרי ברכישת שקלים
 חשיבות זה מדור מוצא לכן והנוער. ילדים

והבול מהמעולים כמה של בסיקורם רבה
המ הספרים מבול מתוך שבספרים, טים
החנויות. מדפי את ציף
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5 עד
 גולדכרג, לאה שהמשוררת ספק אין

 ספרי של לאשף דור שנות מזה הנחשבת
 וניפ־ ניסיס אז״ר, מכפר (המפוזר ילדים
 גוזמאי מר ארנון, מרחוב ידידי לאות,

להש דירה האיילות, עושות מה הבדאי,
 קובץ כתביה השאירה.גין פלוטו), איה כיר,
 תחת השנה רק אור שראה לילדים, נוסף

 ספרית בהוצאת הנגר, שמגר הכותרת
 דרך ״מורח נתרור הוא גיבורו פועלים,

ושני גד את הנוטל שמעכרענן״, העיר מן
 שמח ״גד במהלכו למסע יוצאים הם

העי כארץ להדריכו עמו נמצא שנתרור
 ש־ העיר אל בדרכם העצומות...״ ניים

 העליז, הענק אצל מבקרים הם מעברענן.
 הנגר, שמגר אל מגיעים מסעם ובהמשך

 נפלא טיול זה ״היה שבאחריתו מסע
 / ונוסעים, שטים ידידינו ושני / ונעים

 / ולאות רפיון כלי עכשיו הם חותרים
מציאות.״ אדן אל כדיר

 אסתר שבעריכת לי, כתר בסידרת
הצב ספרים. שלושה השנה בלטו סופר,

 דויד וצייר סיפר אותם ירון של עים
שקו צלופן ניירות שבעזרת ספר הראל,

 במיכלול הקוראים את מתדרך בצבע פים
מר ספר הצבעים. מיגחץ של האפשרויות

 שפת הוא השובבים ובציוריו בפשטותו תק
 הראל, נירה מאת נועה, של הסימנים

 בספר געש. אלישכע של ציוריה עם
 רכיעי יום כערכ׳/ בנוסח פשוטות בדיחות

 חמישי וליום צמות, ארכע לה קלעה
 לי כתר בסידרת נוסף ספר צמות...״ חמש
 בן־ זמיקי עוזי מאת תותי, הפילה הוא

 היא ״׳האהבה :בקביעה הנפתח פגען,
 תותי לי אמרה כעולם,׳ עצוב הכי הדכר

 אצלי. שלה הראשון כביקור ככר הפילה,
 !הכול דומינו, לשחק לרקום, טוב ׳יותר

 מן שהוא סיפור לאהוב.׳...״ לא רק —
 והמצויירים היפים הפשוטים, המרגשים,

בעברית. אור שראו נהדר,
 ה רכל, מאת שירים ועוד חבקוק הצב

 ראה אפרת מיכל של ציורים עם זיו,
 שירים ובו פועלים, סיפריית בהוצאת אור

 / נמשים, חמישה יעל של אפה ״על בנוסח
 אפה על / משמאל. ושניים מימין שלושה

 כשקט שחיו / נמשים חמישה יעל של
 לילדים שירים קובץ אתמול...״ יום עד

 נוסף, מעולה ספר בפשטותו. שמעלתו
 הוא פועלים, סיפריית בהוצאת אור שראה
 גוג־ וקרין קסינלי אטילו של סיפרם
 סנדק, מוטי של עברי בנוסח טרופ

 לקירקס, הולכת הפרה חדווה הכותרת תחת
 בקירקם, פרה של ביקורה המתאר ספר

 הפגמים על מכסים המעולים שציוריו
 יום היה ״לדניאלה שלו. בלשון־הילדים

 היא רכות. מתנות קיבלה היא הולדת.
 שאפשר ארוכות שעורת עם כובה קיבלה
 כצבע גדול דוכי קיבלה היא לסרק,

 האריה לחולצת בפתיחה כתוב דבש...״
 אורי המעולה סופר-הילדים של סיפרו

 זהו מסדה. בהוצאת אור שראה אורלכ,
 למנוע מטרתו שכל חינוכי, שובבי, ספר
מבעלי־חיים. ילדים של פחד

חי יעקכ של סיפרו הוא מפתיע מ  ק
המוק הרפתקאות סיפור בשמנבוץ, מעשה

ב־ מגן־החיות ההיפופוטאם ״ליעקב, דש

 הקיבוץ בהוצאת אור שראה תל־אכיב״
 ההיפופוטאם של סיפורו זהו המאוחד.
 מתוך בעורמה גונבו חכם שילד שמנבוץ

אפ ליערות להשיבו במטרה גן־החיות,
ריקה.

 היא השנה, אור שראתה חדשה סידרה
 אור ראו שבה כתר, של הקטנה הסידרה

 שבו לב, טהר־ יורם של באבטיח מעשה
 בלשון־שיר אשפיות טהר־לב ומוכיח חוזר

 היא מרתקת סידרה ילדים. של פשוטה
 אשר כ״ץ, אבנר הצייר של הסידרה
 כץ ״אבנר כותרת־המישנה תחת מובאת

ה על העלתה מאיר ומירה וחישב צייר
 :הם הפשוטים, שגיבוריה סידרה, כתב״,
 מביתו...״ ויצא בבוקר קם מישהו ״אדון
 מישהו אדון של מרתקות חוויות ועבר

 של הרפתקאות ושאר עליו, האהוב והפרח
 לו שבונה והצב כתר עם מישהו, אותו
בית.

פרנ זיגי הוא כישרון, בחוסר 'התה
פעו לתלמידי סיפרון־ילדים הפותח קל,
 שאמר כפי עצמך״ את ״דע במוטו טון,

ה ופרדי אני מי סיפרוניו סוקראטס.
 חסרי נואלים, הם שלו והעפיפון צפרדע

המעו התרגום כישרון וגם וכישרון, טעם
 להפיח בכוחו אין סלי,}, אורי של לה

פרנקל. זיגי של המתים בסיפורים חייט
הח הילדים סופרי את מביאה שנה כל
 האחרונה, השנה של התגלית שלה. דשים

 מורג, אורה בשם גברת ספק, ללא היא
 ובכוחותיה עצמה במשאבי שפירסמה

 הכותרת תחת ומרתק מחורז ספר־ילדים
בהו אור שראה מומלץ ילד — כ׳־ץ תומר
ואיו עיצוב עם צהובים, פרפרים 11 צאת
 שלו שהמוטו ספר פרנסס, זאק של רים
 (או ק״ש״ לצומר מדקש ״הפסד הוא

-לתו מקדש ״הספר :יום־יום של בעברית
 לו מודבק ההקדשה ולאחר כ״ץ״), מר

 פשוט מורג של סיפרה צבעוני. ״פרס״
 בחרוזים לגלות ניתן מעלותיו ואת וחכם,
 אמרו שטוב אחרי / אחד, ״יום כמו:

 חאוכל כל את תגמור לא אם — / לי,
 / שוטר הגיע / שוטר. יבוא / חסוף עד
 את / מחבית ולקחו / אחד איש עוד עם

 האוכל עם הכותרת תחת וזה המקרר...״
 המעוצב מורג, של סיפרה העיקול. בא

 וה־ ,שקופים מעמודיו חלק אשר למופת,
 למהדורה זכה ואדומה, נקייה בו הדפסה
בהו ומקולקלת מרוטשת הרוסה, שנייה,

 ה־ את שסילקו מורן ביתן זמורה צאת
 את השקופים, העמודים את ״פרסים״,

בנו עטיפה לספר והדביקו האדום, הצבע
 שני מלפני כ״ץ שמואל של ציוריו סח

 של זולה אחורית וכותרת שנים, עשורי
 שהתיקווה כותרת פצץ, ספר כץ תומר
אי תמחוק השלישית המהדורה כי היא,
 את יופיו, את כ״ץ לתומר ותשיב זו, וולת

חינניותו. ואת פשטותו
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 הקלסיקה ממחברי שמאלי אליעזר

מחב הארצישראלית, הספרות של לנוער
 בישראל, שומר בראשית, אנשי של רם
פירסם רבים, ספרים ועוד ראשונים חיי

ץ מלי ת

רשות׳ טולקין
 המומלצים בודד, וספר סדרות שתי

 בסיפרות יוצא־דופן זרם מייצגים באן,
 ייזכו זה, בתמליץ הספרים הנוער.
 :זה במדור ניפרד לסיקור בקרוב
 ק.ס. של מספריו שלושה • 0

 בתירגום כה עד אור ראו לואיס
 של המעולה (תרגומו לעברית מעולה
 בדורו המסע והם: טורי) גדעון
 ־9כס והנסיך הקוסם של אחיינו השחר,

 נרג־ בממלכת מתרחשת שעלילתם יאן
שגי לואיס, ק.ס. הסופר שברא יה,

 התים־ הגדולה, בין מתנהלים בוריו
ההר ושאר והמנוסה המילחמה ארת,

 של השער ומסמרות המופלאות פתקות
של ליצירותיו נרניה ממלכת
 התוודע טולקין, ג/ר.ר. הסופר
 ההובים תרגום עם העברי הקורא

 הנעמי) משה של המעולה (בתרגומו
 שתרגמו להוביט המקביל ובתרגום

ה בשבי וחבריהם חיל־האוויר טייסי
 בשנים קאהיר, עבסייה, בכלא מצרי,
 טולקין של הטרילוגיה .1973 עד 1970
 בימים הושלם שתרגומה הטבעות שר

 פרודז של מסעו את מביאה אלה,
 ברואי שאר בין ועלילותיו באגינם,

שעלי נוסף ספר טולקין. של דמיונו
 מילים, של פלא בעולם מתרחשת לתו

 המגדל הוא דמיון, מצוצי וגיבורים
 ג׳סטד, נורטון של באוויר הפורח

 לששה נידון אשר מילו, שגיבורו
מהו גרימת בעוון מאסר שנות מיליון

 את עצמו על נטל המילים, בשוק מה
 ״בערות״, הררי את לחצות המשימה

 אור ראו הללו הספרים כל ועוד.
• • מורן ביתן זמורה בהוצאת

בשכ סיפרו את פועלים, בסיפריית השנה
 שביו הדו־לאומיים בחיים העוסק טובה נות

שהמשו סיפורים בארץ. לערבים יהודים
 של בנו שהביא קשר הוא למרביתם תף

 זייד, גיורא זייד, אלכסנדר השומר
 הראשון הסיפור הערביים. השכנים עם
 תקן על הוא האפרסקים בסל פתח׳ ׳אל
 יוסף סבא את מתאר והוא פארודיה, של

 בגליל. המושבות מאחת איכר גולני,
 לבקר מחליט והוא שנה 70 לו שמלאו
 משה׳- חיימ׳קה, בתל־אביב, מנוער ידידים

 סל־ שלושה עימו ונוטל ויענק׳לה, לה
אפרסקים.
 העסוק חברו של במישרדו בביקורו

 משה״ : (מקודם גנני משה מר והחשוב
 ובתיכי הסל, את גולני יוסף מוסר לה)

 ואי;- וסחלן, אהלן .כתוב שבו פתק,
 פתח כיתי כגליל, שוב (הלוואי) שאללה

 המילה את המזכירה כשקראה (פתוח)...״
 ה־ את הזעיקה לטלפון, מיהרה ״פתח״,

 האיכר. גזלני, יוסף את שאסרה מישטרה,
ברחוב.

שהביא בחרדון, מעשה הוא אחר סיפור


